
ועדת ההשתלמויות 
במרחב תל -אביב 

ערב עיון בנושא: 
 מיסוי בינלאומי - השקעות באמצעות LLC, גופי שקופים ודוחות אמרקאיים | 03.03.19

מטרת ערב העיון: 
פסק הדין בביהמ"ש העליון בענין חברת יונו סימול ואח', הדגיש את בעיית כפל המס עימה נדרשים להתמודד 

.LLC תושבי ישראל המשקיעים בארה"ב באמצעות חברות
בערב עיון זה נסקור את  המצב הנוכחי בעקבות פסה"ד בעניין יונו סימול, את היבטי המיסוי החלים על תושבי 

ישראל העושים שימוש ב- LLC לצורך ביצוע השקעות בארה"ב, נבחן את השימוש בגופים שקופים לצורך 
השקעות בחו"ל ונעמוד על קריאה והכרה של דוחות מס אמריקאים.

* בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל ערב עיון יזכה את המשתתף ב- 3 נקודות.
16:30-16:00 התכנסות ורישום | בהפסקה יוגש כיבוד | טופס הרשמה מצורף

 לנוחותכם: בהגיעך ליום העיון היום, תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק )pink park( ב- ₪15 לכל הערב 
מהשעה 16:00. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם 14 תל-אביב.

רק החל מהשעה 16:00 החניה תעלה 15 שקלים

לידעת החברים במרחב תל אביב - מבצע 1+1
חבר לשכה יוכל לצרף לערב עיון שבו הוא משתתף אדם נוסף שהינו מתמחה בראיית חשבון ללא תשלום נוסף -
מותנה בהרשמה מראש )לפחות 3 ימים לפני מועד האירוע( ובתנאי שעלות ערב העיון אינה עולה על 105 ש"ח. 

ההרשמה כפופה במתן פרטי התקשרות של המשתתף ובהסכמתו לקבל הודעות מהלשכה.

ערב העיון יתקיים ביום ראשון, כו' אדר א' תשע"ט, 3 במרץ 2019, בין השעות 16:30- 19:15
בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב

www.icpas.org.il :ההרשמה לערב עיון דרך אתר הלשכה בלבד בכתובת *

מר יובל כהן, רו"ח, עו"ד - לשעבר פקיד שומה ת"א 5, חבר ועד מרחב ת"אמנחה:

מר מאורי עמפלי, עו"ד, רו"חמרצים:
מר גדי אלימי, רו"ח )עו"ד(

מר רונן מרקוביץ, רו"ח

נציג רשות המסים: מר אבישי דינר - מנהל תחום אמנות בינלאומיותמגיב:

הפרשנות העדכנית לשימוש שעושים תושבי ישראל ב- LLC, בעקבות פסה"ד של ביהמ"ש העליון 	 נושאים:
בעניין יונו סימול.

מיסוי LLC בארה"ב והממשק לפקודת מס הכנסה.	 
שימוש בגופים שקופים לצורך ביצוע השקעות בחו"ל ע"י תושבי ישראל.	 
זיכוי ממס זר ומניעת כפל מס בישראל.	 
 	.LLC-חוזר מ"ה -5/2004 זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיר ב
 הכרת דוחות מס אמריקאים מרכזיים, קריאה נכונה שלהם והדרך למציאת הנתונים הדרושים 	 

בדוחות המס.
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